
 

Nieuwsbrief 20 november 2017 

Algemeen 

Inzamelingsactie speelgoed: 

Inmiddels is er al een heleboel speelgoed verzameld voor de voor de voedselbank Het Hogeland en 

de minima. Vanmiddag brengen we het speelgoed  naar  Zalencentrum Concordia, Wier 1 in Baflo. 

Een aantal kinderen zal onder begeleiding meegaan. Namens de voedselbank willen wij iedereen 

bedanken voor alle donaties!! 

 

Sinterklaas: 

Na de intocht van Sinterklaas in Ezinge (25 november) starten we met verschillende activiteiten.  

We volgen dit schooljaar het Sinterklaasjournaal. Op donderdag 30 november mogen alle kinderen 

hun schoen zetten op school.  Op dinsdag 5 december verwachten wij Sinterklaas om half negen 

op school. In de gemeenschappelijke ruimte verwelkomen de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten 

door diverse optredens van kinderen en het samen zingen van liedjes. Daarna bezoeken 

Sinterklaas en zijn Pieten alle klassen. De kinderen van de onderbouw krijgen een cadeautje. De 

kinderen van de midden- en bovenbouw trekken binnenkort lootjes en maken surprises en 

gedichten voor elkaar. 

 ’s Middags krijgen de kinderen een broodje knakworst.  Voor de ochtendpauze nemen de kinderen 

fruit en drinken mee  en voor de lunch alleen een beker drinken. Tijdens het middagprogramma is 

er een Sinterklaascircuit met allerlei leuke activiteiten. 

 De kinderen mogen woensdag 6 december een uurtje later op school komen. Heeft u geen 

opvang? De leerkrachten zijn vanaf 08.20 uur aanwezig. 

Ouderbijdrage: 

Nogmaals het verzoek om voor 1 december 2017 de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-

2018 over te maken op: rekeningnummer: NL67RABO0318255170 t.n.v. penningmeester 

Ouderraad Samenwerkingsschool Op Wier, o.v.v. Ouderbijdrage 2017-2018, de naam van uw kind 

en de groep. 

Voor vragen over de betaling  kunt u contact opnemen met Linda Drijfhout. 

 

 



Kalender: 

Sinterklaasfeest 5 december 

De lessen starten een uurtje later (09.30 uur) 6 december 

Kerstviering 20 december (17.00 – 19.00 uur) 

Alle leerlingen ’s middags vrij (12.00 uur) 21 december 

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 

 

Kinderen en ICT 

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen 

daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te 

vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 

 

 

 

Op een positieve manier praten met je kind over onlinegedrag. 

 

Kinderen die met hun ouders praten over media en alles wat daarbij komt kijken bewaken hun 

grenzen beter, zijn minder impulsief en nemen meer verantwoordelijkheid. 

We hebben in de afgelopen tijd al meerdere mogelijkheden beschreven, maar deze 

willen we u niet onthouden: www.jekindopinternet.nl : een gratis 

online cursus “mediawijs opvoeden” in 8 delen voor ouders van kinderen in de leeftijd van  

7-12 jaar.  

Geen reclame, via de mail ontvangt u lessen met tips en handvatten over: 

bescherm je kind online, (on)geschikt beeldmateriaal, zoeken en vinden op internet, online pesten, 

games en apps, reclame en online geld uitgeven, programmeren, de invloed van Photoshop op het 

zelfbeeld van kinderen. Samen met uw kind(eren) kunt u tevens opdrachten uitvoeren.  

Er is ook een cursus in 5 delen beschikbaar voor ouders van peuters en 

kleuters waarbij de focus vooral ligt op beeldschermgebruik. De thema’s 

waar u mee aan de slag kunt zijn : de beste afspraken en tips, tv kijken, 

apps kiezen, beeldschermtijd, internet of toys. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Ga naar bovengenoemde website, meldt u 

aan met uw mailadres en u ontvangt de lessen in uw mailbox. Op de site kunt u meer informatie 

vinden via de tab “ meer weten”. 

Redactie ICT werkgroep L&E 

 

 

 

 

 

http://www.jekindopinternet.nl/


Kanjertraining 

In oktober heb ik een training tot kanjercoördinator gevolgd. 

Onze dag werd gevuld met veel informatie over de kanjertrainingen, de vragenlijsten van Kanvas, 

die we ook hier op school hebben afgenomen, en verschillende kanjeroefeningen voor in de klas. 

Deze dag heb ik een jaarplanning gemaakt met daarop de taken voor mij als coördinator.  Zo zal ik 

regelmatig naar ouders toe een stukje schrijven in de nieuwsbrief, ik informeer collega’s hoe de 

lessen gaan en of ze ergens tegenaan lopen.  Ook bestel ik materialen als dit nodig is, ik evalueer 

aan het eind van het schooljaar of de planning is gehaald en maak een nieuwe planning voor het 

volgend jaar. Natuurlijk geef ik zelf ook kanjerlessen in de klas. 

Bij deze nieuwsbrief is een vernieuwde informatiefolder over de Kanjertraining gevoegd. Zo kunt u 

in het kort zien wat de kanjertraining inhoudt en wat we doen tijdens de lessen. 

 

 

 

  
 

 

Reminder museum Wierdenland : 
De expositie van de kinderen kan nog tot 26 november bezocht worden.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://1.528.klanten.instapinternet.nl/bestanden/464723/Drieluikfolder.pdf


Groep 1 en 2  

Nieuwe leerlingen : 

Emmely Menger is 4 jaar geworden.  

Daan Langebroek en Marit Terpstra worden binnenkort 4 jaar en lopen af en toe mee .  

Na de kerstvakantie zijn ze 4 jaar en komen dan elke dag.  

We wensen Emmely, Daan en Marit een fijne tijd toe op onze school!! 

 

Vormen en kleuren.   

Vorige week is hier extra aandacht besteedt.  

Door het werken met o.a. mozaïek, kralenplanken, vouwen, kleurentorens, blokken en meer 

materiaal  hebben de kinderen kennis gemaakt met allerlei vormen en de mogelijkheden om 

hiermee nieuwe patronen en vormen te creëren. 

 

Belangrijke data:                                                                   

Donderdag 23 november. Bloembollenproject.  
 

Omdat we dit jaar 10 jaar bestaan is het extra leuk dat we de wierde op mogen fleuren met 

vrolijke bloemen in het voorjaar. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. 

S Middags gaan wij samen met groep 3 en 4 bloembollen poten nabij de wierde. We worden 

daarbij geholpen door mensen van dorpsbelangen . 

 

We adviseren om de kinderen deze middag oude kleding en 

zeker bij nat weer, laarzen aan te laten trekken. Ook graag 

een klein schepje meenemen zodat ze goed mee kunnen 

helpen. 

Er is deze middag geen gymnastiek! 

De kinderen kunnen gewoon ‘s middags 

bij school worden opgehaald.   

 

 

Dinsdag 28 november 

Screening door de GGD voor de kinderen van groep 2. Graag even laten weten als u als ouder  

hier geen bericht van heeft gehad. 

Dinsdag 5 december  

 

Sint Nicolaasfeest op school. Elders in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. 

Gevraagd: 

Wie heeft er nog wat jongensondergoed,  name onderbroekjes, liggen die we kunnen gebruiken bij 

ongelukjes? We zijn er een beetje doorheen.. 

 Joggingbroeken  zijn  ook erg welkom. 

Meenemen:  

Tijdens het uitdelen van de lampions bij Sint Maarten hebben een aantal  kinderen i.v.m. de regen  

plastic tassen meegekregen van school. 

Wij zien deze tassen graag weer terug en verzoeken nogmaals om de kinderen standaard een 

plastic tas in hun fruittas te doen zodat we werkstukjes e.d. mee kunnen geven naar huis. 

 

 



Groep 3 en 4 

  Bollen poten                  

            

 

                                                                         

Op donderdagmiddag 23 november gaat  groep 1 t/m 4  bloembollen poten bij het pad naast de 

ijsbaan. We krijgen hierbij hulp van mensen van de dorpsvereniging. Het zou fijn zijn als de  

kinderen een schepje meenemen. We lopen tegen 13.30u richting De Wier en we zijn rond 14.15u 

weer terug bij school. Deze middag is er dus geen gym. 

 

 

Sinterklaas 

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn Pieten in Dokkum aangekomen. Aanstaande zaterdag 

kunnen we Sint in Garnwerd verwelkomen. In de klas besteden we wel aandacht aan het 

Sinterklaasjournaal maar we volgen het programma niet op de voet. Op donderdag 30 november 

mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas. We hopen dat de pieten tijd hebben om onze 

schoenen te vullen. Wilt u uw kind dinsdag of uiterlijk woensdag een schoen mee naar school 

geven? Iets lekkers voor het paard mag natuurlijk niet ontbreken! 

                                               

 

VLL 

Vorige week zijn we begonnen met Kern 3 van de leesmethode. De volgende letters worden 

geleerd: d, oe , z , ij en h. Na deze kern wordt de Herfstsignalering afgenomen om te kijken in 

hoeverre de kinderen de aangeboden letters en woorden vlot kunnen lezen. In de thuisversie van 

de software kan nu ook gewerkt worden met Kern 3.Een leuke manier om extra te oefenen. 

 

Spelling 

Een aantal kinderen van groep 4 krijgt weekwoorden mee naar huis. Volgende week wordt getoetst 

of ze de woorden foutloos kunnen schrijven. 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Topo 

De eerste topotoets is geweest en de tweede is aanstaande vrijdag alweer. 

In groep 6 starten we met de topo top 100 van Nederland. Deze week leren we een aantal 
belangrijke plaatsen, wateren en gebieden zoals de afsluitdijk enz.  Juf wijst op het digibord een 
nummer aan en de leerlingen moeten deze plaats opschrijven. Ook schrijffouten worden 
meegerekend in de beoordeling van de toets. Oefen dit dus goed! 

 

 

Rekentoets 

Afgelopen week hebben we blok 2 van rekenen afgesloten met een toets. De toets is erg goed 

gemaakt door de beide groepen! We beginnen deze week met blok 3.  

 

Lootjes trekken 

Op 5 december komt Sinterklaas weer bij ons op school. Het is een hele belasting voor hem om 

voor alle kinderen van de school cadeautjes te kopen. Daarom hebben wij als school geld van hem 

gekregen en hebben we in de klas lootjes getrokken. Alle kinderen hebben afgelopen week een 

enveloppe meegekregen met daarin 5 euro en een lootje met daarop diegene voor wie ze een 

cadeautje moeten kopen. Op dit lootje staat tevens een verlanglijstje van deze leerling. De 

bedoeling is om het cadeautje leuk te verpakken in een surprise en er een gedicht bij te schrijven. 

Op 5 december neemt iedereen zijn surprise mee en maken we er een gezellige dag van.  

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 

 

 

Hij komt, hij komt...... Afgelopen week hebben we in de klas lootjes getrokken voor het 

Sinterklaasfeest op 5 december. Sommige kinderen zijn al begonnen met het maken van een leuke 

surprise. Het is ook de bedoeling dat iedereen er een mooi gedicht bij maakt. Op 30 november 

gaan we met de hele school de schoen zetten. Dus... neem je schoen mee! 

Rekenen:  

In groep 7 gaan we de komende weken cijferend vermenigvuldigen, oppervlakte en handig 

rekenen. Groep 8 gaat ook bezig met cijferend vermenigvuldigen, daarnaast komen percentages, 

kommagetallen en meten aan bod.  

Spelling:  

We blijven oefenen met de werkwoorden via het stappenplan. Groep 7 leert de gebiedende wijs. In 

groep 8 leren we de toekomende tijd. 

Dinsdag is er een dictee van hoofdstuk 9. Vanaf woensdag start hoofdstuk 10 en gaan we in beide 

groepen bezig met afkortingen. Groep 7 gaat tevens bezig met de weetwoorden met au en ou. En 

in groep 8 komen de eindstukken zoals: –ig, -ieel, -heid aan de orde.    

Project: 

Volgende week starten we met het aardrijkskunde project Afrika-Azië.  We beginnen met Noord-

Afrika.  We lezen en werken hierover in verschillende werkvormen. De weekwoorden die hierbij 

horen worden op dinsdag 28 nov. getoetst.  

GGD: 

Op 28 november is de screening van groep 7 door de GGD. U heeft hier inmiddels digitaal bericht 

van gehad.  

 

 


